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Vetromuscle™
-Et supplement til muskelopbygning og muskelvedligeholdelse hos heste og ponyer

Vetromuscle™ er mere end blot endnu et supplement til muskelopbygning og muskelvedligeholdelse. Med 
en unik blanding af ingredienser med et naturligt højt indhold af aminosyrer, der afspejler hestens egen mu-
skelsammensætning, er det et yderst effektivt produkt til at understøtte alle aspekter af muskelopbygning, 
vedligeholdelse og restitution på en naturlig måde.

Vetromuscle™ er en blanding af SOBF© Collagen, som er helt fundamentalt for vores krop. Kollagen findes 
nemlig i både hud, sener, knogler, brusk, bindevæv og tænder. Proteinet er en af kroppens vigtigste bygge-
sten, ærter og spirulina, som hver især har et naturligt højt indhold af protein med det rette indhold af ami-
nosyrer, som muskler skal bruge. Ved at give hesten en blanding af proteinkilder øges optaget af forskellige 
vigtige aminosyrer, hvor mangler der bare én kan det hæmme muskelopbygning på trods af god og rigtig 
træning. Det er bevist, at kollagen ikke kun fremmer udvikling, vedligeholdelse og restitution af muskler, 
men også af det ofte oversete bindevæv (fascie).

Bindevæv, som primært består af kollagen, spiller en vigtig rolle i smidighed og bevægelse. Den omgiver og 
forbinder alle organer, muskler, knogler, nerver og blodkar, så kroppen kan bevæge sig frit. Forskning har 
vist, at mere end 30 % af den kraft, der genereres fra en muskel, overføres via bindevævet. Dette betyder at 
bindevæv spiller en væsentlig rolle for optimal opbygning af stærke og smidige muskler, men også for evnen 
til at overkomme hårdt arbejde og øge udholdenhed.  Sundt bindevæv og stærke muskler er afgørende for 
at sikre lang holdbarhed hos præstationsheste.

Udover at være spækket med letfordøjeligt protein er Spirulina rig på essentielle fedtsyrer og antioxidanter, 
som er afgørende for at opretholde et sundt immunsystem. Immunsystemet er vigtigt for hestens generelle 
sundhed, men også for restitution og muskeludvikling. 

Sammensætning:
SOBF© Collagen (specialiseret blanding af hydrolyseret kollagen, peptider og muskelcellematrix) og Ærte-
protein og Spirulina. 

Analytiske bestanddele: Tørstof: 93,4%, Aske 3,2%, Råfedt 2,5%, Råprotein 92% og Råfibre <0,5%. 

Vejledende fodringsanvisning:
Størrelse af hest/pony Daglig mængde (g) Daglig mængde (mål) Rækker til
Ponyer (under 400 kg) 37,5 g 3 mål 40 dage
Heste (400-600 kg) 50 g 4 mål 30 dage
Store heste (over 600 kg) 62,5 g 5 mål 24 dage

1 mål (20 ml) = ca. 12,5 g 
 
Kan fås i: 1,5 kg (varenr. 59194)

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Luk emballage 
korrekt efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på 
emballagen. 

Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Det anbefales 
at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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